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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 67:2 
De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al te zaâm. 
De landen zullen zich verblijden, 
en juichen over Uwe Naam. 
Volken zult Gij rechten, 
hunne zaak beslechten, 
in rechtmatigheid; 
volken op deez' aarde, 
die Uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 143:10 
Leer mij, o God van zaligheden, 
mijn leven in Uw dienst besteden; 
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; 
Uw goede Geest bestier' mijn schreden, 
en leid' mij in een effen land. 

SCHRIFTLEZING  HANDELINGEN 2:22  – 41  

1 KORINTHE 12:1 – 3  

GEBED  

ZINGEN PSALM 25:2 EN 3 
Heer', ai, maak mij Uwe wegen, 
door Uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen, 
en waarheen G' Uw treden wendt, 
leid mij in Uw waarheid, leer 
ijv’rig mij Uw wet betrachten. 
Want Gij zijt mijn heil, o Heer', 
'k blijf U al de dag verwachten. 



 
Denk aan 't vaderlijk meêdogen, 
Heer', waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriend’lijk' ogen, 
zijn bij U van eeuwigheid, 
sla de zonden nimmer ga, 
die mijn jonkheid heeft bedreven. 
Denk aan mij toch in genâ, 
om Uw goedheid eer te geven. 

VERKONDIGING  1 KORINTHE 12:3 
“Daarom maak ik u bekend dat niemand die 
door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is 
een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: 
Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest” 

ZINGEN PSALM 2:6 EN 7 
Vreest 's Heeren macht en dient Zijn Majesteit; 
juicht, bevend op 't gezicht van Zijn vermogen, 
en kust de Zoon, van ouds u toegezeid; 
eer u Zijn toorn verdelg' voor aller ogen, 
u op uw' weg tot stof doe wederkeren; 
wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag, 
u, onverhoeds, zou door haar gloed verteren, 
tot staving van Zijn langgehoond gezag. 
 
Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer, 
in Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 
Die Sions Vorst erkennen voor hun Heer'; 
welzalig zij, die vast op Hem betrouwen. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 150:3 
Looft God naar Zijn hoog bevel, 
met het klinkend cimbelspel, 
looft Hem, op het schel metaal 
van de vrolijke cimbaal; 
looft de Heer', elk moet Hem eren; 
al wat geest en adem heeft, 
looft de Heer', die eeuwig leeft, 
looft verheugd de Heer' der heren. 

ZEGEN  
 


